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melklokaal is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst 
op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.

actueel

solotentoonstelling 
Machteld van Buren
Afgelopen zondag opende, onder flinke belangstelling, 
de solotentoonstelling ’what does your soul look like’ 
van Machteld van Buren (1956). Machteld laat verras-
send gelaagd nieuw werk zien met een verbluffende 
dieptewerking. Veelsoortige vormen en technieken 
worden in een gesampled verband gepresenteerd. 
Dit zeer authentieke werk wil je van dichtbij bekijken.
Er kan via een lijst ingetekend  worden op een kleine 
publicatie van Machteld van Buren.

In ROOM is de serie ‘raytracing’ van Sarah Janssen 
(1986) te zien, met o.a. de video ‘floating shapes’. 

In TANK is werk te zien van o.a Jan Snijder, Harmen 
Abma, Elma Alkema, Coen Vunderink, Jochem Ham-
stra, Albert Oost, Wessel Middelbos.

aankondiging

‘milkshake 3’ 
line-up bekend!
Van 15 januari t/m 19 februari 2017 vindt de derde
editie plaats van de tumblr-achtige groepstentoon- 
stelling ‘milkshake’, waarin bekende en minder  
bekende namen uit Friesland en Groningen (werkend 
en wonend of afkomstig uit het noorden) worden ge-
mixed. De line-up voor deze editie is: Allie van Altena, 
Remco Reijenga, Erica Scheper, Peter Geerts, Joyce 
ter Weele, Olger, Henrik Kröner, Aebele Trijsburg. 
In ROOM: een installatie van Lies Neve. 
 

goed om te weten

24 december t/m 13 januari
melklokaal gesloten
In verband met de feestdagen, jaarwisseling en de 
opbouw van de nieuwe tentoonstelling is melklokaal 
van 24 december t/m 13 januari gesloten voor bezoe-
kers. Vanaf 15 januari openen we het nieuwe jaar met 
de groepstentoonstelling ‘milkshake 3’.  
We wensen iedereen een goede jaarwisseling.

in voorbereiding

duotentoonstelling
Ton van Kints en Piet Dieleman
26 februari t/m 2 april 2017.
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fragment ROOM installatie ‘raytracing’ Sarah Janssen
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Erica Scheper: Roomboter Butter Beurre, 2013, olieverf op doek, 40 x 50

fragment uit de solo ‘what does you soul look like, Machteld van Buren
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